
Stanna tiden och lek 

Denna låt är en låt ur Gåspennans EP - Alla barns rätt. Låtarna på EP:n är 
baserade på artiklar ur FN:s barnkonvention och denna låt utgår från 
Artikel 31 – Som handlar om  att barnet har rätt till lek, vila och fritid.

Refräng
Du ska passa på – Du förstår
Ska vi stanna tiden? Vi två
Leka i nuet och bara finnas tid
Ska vi stanna tiden? Ja, jag vill

Ett barn ska få leka och känna sig fri
Ska vi stanna tiden? Ska vi?
Ett barn ska få vila och tryggt koppla av
Ska vi stanna tiden? Vi släpper alla krav

Vers
Rätt till lek, fritid och vila
Rätt till lek, fritid och vila
Och det gäller
Barn, varje barn, varje barn, varje barn
Woaahhh
Barn, varje barn, varje barn, varje barn
Woaahhh



Refräng
Du ska passa på – Du förstår
Ska vi stanna tiden? Vi två
Leka i nuet och bara finnas tid
Ska vi stanna tiden? Ja, jag vill

Ett barn ska få leka och känna sig fri
Ska vi stanna tiden? Ska vi?
Ett barn ska få vila och tryggt koppla av
Ska vi stanna tiden? Vi släpper alla krav

Vers
Vi är barn – Vi har rätt till lek
Vi har rätt till fritid och vila 
Vi är barn – Vi har rätt till lek
Vi har rätt till fritid och vila 
Och det gäller
Barn, varje barn, varje barn, varje barn
Woaahhh
Barn, varje barn, varje barn, varje barn
Woaahhh

Refräng
Du ska passa på – Du förstår
Ska vi stanna tiden? Vi två
Leka i nuet och bara finnas tid
Ska vi stanna tiden? Ja, jag vill

Ett barn ska få leka och känna sig fri
Ska vi stanna tiden? Ska vi?
Ett barn ska få vila och tryggt koppla av
Ska vi stanna tiden? Vi släpper alla krav

OBS! Låttexten är skriven så som sången sjungs. Detta betyder att 
den ej är grammatiskt korrekt. Exempelvis saknas många 
skiljetecken.

Youtube: Gåspennan Official                    Spotify: Gåspennan


